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“અણસાર” - �ધકારમય �વનમાં આશા�ું એક �યૂ��કરણ

નાર� સવંેદનાને �ુદા-�ુદા પાસાને પોતાની �ૃિતમાં �યકત કરતી લે�ખકા વષા� અડાલ�ની ��યેક રચનામાં નાર� સવંેદનાનો �રુ સભંળાય છે.ઈ.સ.

૧૯૮૫મા �દ�હ� સા�હ�ય અકાદમી એવોડ �ા�ત કરનાર �ુ�દિનકા કાપડ�યાની “સાત પગલા આકાશમા”ં �ૃિત બાદ �ી �ારા ફર� એકવાર અ�યાય સમ�
બાથ ભીડવાની વાત લે�ખકા વષા� અડાલ� �ારા ઈ.સ. ૧૯૯૫મા �દ�હ� સા�હ�ય અકાદમી એવોડ� �ા�ત કરનાર નવલકથા “અણસાર”માં કહ �વાઈ છે.

કોઈ �ી એક દ�કર� તર�ક� �યાર� જ�મ લે છે �યાર� એ િપતાના છ�-છાયા નીચે �વે છે. ��ુત થતા પિતના આશર� અને ઘડપણમાં ��ુનાં આ�યમાં
�વનાર� �ી સમપ�ણની ભાવના રાખી સવ��વ �વન �વજનોને અપ�ણ કરતી હોવા છતાં �યાર� એને સહરાની જ�ર પડ� છે, �યાર� તેનો જ બ�હ�કાર
કરવામાં આવે આ તે ક�વો �યાય.?આ કડવી હક�કતને સમાજની સમ� �કુ�ને લે�ખકાએ અસા�ય ર�તિપ�નાં રોગ સાથે �ુ�ંુબથી બેઘર કરાયેલી �ીનાં
�વનમાં સમાજસેવા સ�ું આશા�ું �કરણ જગાવી �ુિનયામાં એક �ીની �જ�દા�દલીને દશા�વી છે.

માણસને વળગતા બધા જ �યાિધઓમાથંી એક રકતિપત રોગ છે. �માં દદ�, �વજનો �ારા ક�ુણા�ું પા� બનવાને બદલે �ણૃા�ું પા� બને છે. અને એવા
જ માનવજગતમાં ડો�ક�ું કરવા લે�ખકાએ “�મમ�ંદર”ની પિ�કામાં �ગટ થતા સાચા �સગંમાથંી એક પા� પસદં ક� ુ� �પા�ુ,ં નવલકથાના લેખનના
હ��નુે �પ�ટ કરવા અથ� લે�ખકાએ નવલકથાના આરંભે બાબાસાહ�બ આ�ટ� અવતરણોને ટાકંતા ઉમેર� છે ક�...’ક��સર અને રકતિપત કરતા પણ “મહાભયકંર
�યાિધ” � તે રોગોની થતી ઉપે�ાનો છે.’ તેમની આ વાત �ગે મધર ટ�ર�સા કહ� છે ક�....

        “િવ�માં સૌથી મોટો રોગ ક��સર ક� ર�તિપત નથી, પણ માનવ�તમા માર� કોઈને જ�ર નથી, મને કોઈ ચાહ� ું નથી, અને માર� કોઈને પડ� નથી.
એ ર�તની પેદા થતી લાગણી જ ‘મહાભયકંર �યાિધ’ છે.”

“અણસાર”  નવલકથાની લે�ખકાનો મહ�વકા�ંી �યાસ છે. રકતિપ�નાં દદ�ની દા�ુક દાહકતા આલેખતી આ નવલકથા �જુરાતી સા�હ�યની િવિશ�ટ
�થાનની અિધકાર� બની છે. નવલકથાની ��ુય નાિયકા �પા�ું દા�પ�ય �વન આનદં અને �ખુમય �દવસોમાં ચાલી ર�ું હ� ુ.ં  ડોકટર પિત અને
સમાજસેિવકા સા�,ુ લાડકો �દયર અ�પૂ અને વહાલસોયો અને મીઠડો ��ુ યશ અને બા�ુમાં રહ�તી સગી �વી નણદં સખી તોરલ. આ બધા વ�ચે �ખુની
છોળોમાં �પા �વનને �હાલતી હતી. �યાં અચાનક �પાના શર�રમાં એક સફ�દ ચકા�ું પિતના નઝર� પડ� છે. ડોકટરની સલાહ લેતા એ ર�તિપત છે એ�ું
મા�મુ પડતા પહ�લા તો �પાને ��ુ યશથી �ુર કરાય છે.તેને વારંવાર યશને �ૂધ પીવડાવતા અટકાવાય છે. તેમ છતાં તે ક�ું કહ� શકતી નથી. �તે
પોતાને �ુર કરવાની સા�નુી મછંાને �ણી જતા પિત પાસે ઘરમાં રહ�વાની ભીખ માગેં છે. ��ુથી માતાને �ુર ન�હ કરવા આ�� કર� છે અને પિત શૈલેષને
�� કર� છે ક�....

        “એમને �ું સલાહ આપી તમને? �ું ઝેર� સાપ હો� અને તમને ડખં દ�વાની હો� એમ મને લાકડ� લાકડ�એ માર� નાખવાની..? મા�ંુ ઘર, મારો
દ�કરો, મા�ંુ સમ� �વન �ુટં� લેવાની..? બોલો શૈલેષ બોલો”

પરં� ુ એનાં �� મા� દ�વાલો સાથે જ અથડાઈ રહ� છે. અને સા�ુ અને પિત �ારા એક ��ુ�ત ગોઠવી તેને હો��પટલ લઈ જવાને બહાને હમેશ માટ� એનો
બ�હ�કાર કરાય છે.અને એ સમયે....

        “�પારાણી �ણે ક�....કદ�પા રાણી થઈ ઉઠ�.. િન:શ�દતાના ટા� ુ પર... ર�તમાં �ધી પડ�લ; હોળ�ની �મ સર� પડવાના” સદ� રહ�વાના �નો કોઈએ
�ત ન હોય એવી �ણ પર આવી ઉભી રહ� છે. ‘ખ�ંડત �ાચીન �િૂત� શી ! ભ�ય લ�ન �તૂકાળનો મા� અવશેષ અને ન વત�માન હતો, ન ભિવ�ય”

પિત અને ઘરથી તરછોડાયેલી �પા �યાર�  “મા��ૃી કાશીબા ર�તિપ� હો��પટલ”માં �વેશતા �પા ��ય� રહ�તા પિતનાં પડધા સમાં �ધાણ આવવા
લા�યા. હો��પટલનાં આવા ઘરેા ક�ુણામય અને િવસાદ�ણૂ� વાતાવરણમાનંાં લોકો વ�ચે �પા રહ� છે અને અ�યાર�ધુી �ખુ�ણૂ� �વનાર અને છ�પનભોગ
ખાનારા �પાને હો��પટલમાં ધમા�દાની મીઠાઈ ખાવાનો વારો આવે છે �યાર� તે �ચ� �ણે � મેલો�ામાથંી સભર અને ક�ુણ જણાય છે �યાર� િવિધવ�તામાથંી
જ�મતી પ�ર��થિતવ�તાની પરાકા�ઠા વાચક સમ� છાતી થઈ �ય છે. આવી અનેક વ�તામાથંી જ�મેલી આ �ૃિત�ું ���ુ�લયશ ક��� જ વ�તા ર�ું છે એ�ું
એક ઉદાહરણ આ �જુબ છે ક�..એક વખત એક દદ��ું ��ૃ�ું થાય છે �યાર� એક બાઈ �પાના કાનમાં કહ� છે ક�...

        “ ઈ પતી �ય તો તો ખાટલો મને મળ� �ય”
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આ સાભંળ� ફ�ત �પા જ ન�હ પરં� ુ �ે�યેક વાચકપણ ઘરેો આઘાત અ�ભુવે છે ક�..
�પાને સમય જતા “મા��ૃી કાશીબા ર�તિપ� હો��પટલ”માથંી �ુનાગઢની હો��પટલમાં ખસેડવા�ું કહ�વામાં આવે છે. એના માટ� આ િનણ�ય ક�મ લેવાયો એ
�પ�ટ ન થતા �તે તેની ધીરજ શ��ત અને સહનશીલતાની ચરમસીમા પહોચતા તે �યાથંી અડધી રા�ે ભાગી �ટ� છે. અને વડોદરા આવી પહોચે છે.

પોતાના ઘર� �ય છે. પરં� ુ �યાં ઘર બધં જોતા જ નણંદ સમી સખી તોરલને �છેૂ છે.પરં� ુ તોરલ પણ તેને ઓળખી શકતી નથી. પર�ણામે એ �થળ એના
‘�ખુ�ું સરના�ું નથી’ એમ �વીકાર� �યાથંી નીકળ� �ય છે. એક સોનીના �યાં જઈ પોતા� ું મગંળ��ુ વેચી નાખે છે. અને એક હોટલમાં �મ રાખી રહ�
છે.પરં� ુ �યાં તે �પા નામ બદલી ‘�ુ�મુ’નામ ધારણ કર� છે પરં� ુ �યાએં �ખુેથી રહ� નથી શકતી. પોલીસની ર�ડ પડતા એ ફર� એ જ હો��પટલનાં નક� સમા
વાતાવરણમાં જઈ પહોચે છે. ફર� એજ પથાર�, દવાની ગોળ�ઓ, જખમ ,ઉ�જડ ચહ�રાઓ, હલકા િન�ાસ, �વી ઉદાસીન સ�ંયા, આમ એકલતાના ટા� ુ
પર સાવ િન�ન રણની માફક �વજનોથી �ય�યેલી �પા હો��પટલમાં રહ�તા અ��ુલ પઠાણ, છો�ુકાકા, મ�દુાદા, ભીખો, �બી, યશોદા, સાથે ભળ� �ય છે
અને હો��પટલની િસ�ટર �િસકા સાથે તે િવશેષ લાગણી અ�ભુવે છે. તે �િસકાને કહ� છે ક� હવે તેને ઈ�રમાં ��ધા રહ� નથી. તેમજ તેના અ��ત�વ અને
��ધા �ગેના થતા ��ોના ઉ�ર �િસકાને �છેૂ છે. �યાર� �િસકા જણાવે છે ક� .......

        “આ� � નથી સમ��ુ ં, યો�ય છે તે કદાચ �ાર�ક સમ�શે.મા� એ કાળ �ધુી તાર� ��ધાનો દોરો �ટુવા ન�હ દ�તી. રાતનો �ધકાર ગમે તેટલો
ગાઢ હોય, પણ �યૂ� ઉગતા જ ઉ�શ ફ�લાઈ �ય છે.”

થોડા સમય બાદ �િસકા હો��પટલમાથંી ચાલી જતા �ણે ર�ું સ�ું એક �વજન પણ છ�નવાઈ ગયાનો આધાત �પા અ�ભુવે છે.અને એક �દવસ તો �પા
�ખૂના કારણે ક�ળા પણ ચોર� કર�ને ખાઈ લે છે.પોતે પકડાઈ જશે એ ડરથી હો��પટલમાથંી ભાગી �ય છે. �ધારામાં મોટર સાથે અથડાતા તેનો પગ
ભાગંી �ય છે.ફર� કોઈ હો��પટલમાં પહોચે છે �યાં તેને ગોમતી નામની નસ�નો પ�રચય થાય છે. � �પાની સારવાર કર� છે. �પા અહ� પણ પોતાની
ઓળખાણને �પાવે છે અને પોતા� ું નામ બદલીને “સાિવ�ી” કહ� છે. િવિધના કારમાં ઘા એટલા સહન કરવા પડ� છે, ક� એક રોગે તેનાથી તેની ઓળખાણને
પણ �ણે ક� છ�નવી લીધી છે એ�ું અ�ભુવે છે. તેનો પગ સાજો થઈ જતા તે િવદાય લે છે. એક નવા પડાવ પર ચાલી નીકળે છે. ગાડ�માં બેસવા �ય છે.

પણ લોકો તેને બેસવા નથી દ�તા અને ર�તા પર પણ તેનો આવતા જતા લોકો વડ� િતર�કાર થાય છે. ખાવાના �રુતા પૈસા આપવા છતાં તેને યો�ય
ખાવા�ું મળ� ું નથી �યાં પણ તેને ��ુકાર� દ�વાય છે. ચા વાળો પણ લોકો ને કહ� છે ક� જો આ પિતયણ (ર�તિપ�યાણી) અહ� બેસશે તો ધધંો ન�હ થાય.

અને તેને ધ�ો માર� દ� છે. અને એ જ સમયે �યાગરાજ નામનો �ુડંો �યાં આવીને �પા�ું બાવ�ું પકડ� તેને �ર�ામા બેસાડ�ને લઈ �ય છે. એક �ુડંા સાથે
જતા �પા બ�ુ જ ભયભીત થઈ �ય છે. પર� ું �યાર� �યાગરાજ તેને �લુાસો કર� છે ક� બહ�ન આ ર�તિપ�યાઓની જ વસાહત છે. તને અહ�થી કોઈ કાઢશે
ન�હ. આથી �પા પણ વસાહતમાં સૌ સાથે રહ�વા લાગે છે. વસાહતમાં એક �દવસ એને અ��ુલ અને �ખી સાથે �લુાકાત થાય છે.અને તે �પાને અહ� કઈ
ર�તે પહોચી? તે �ગે �છેૂ છે �યાર� �પા જણાવે છે ક�.....

        “ભા�યની ર�ખા સૌને �ાથંી કયા લઈ �ય છે?”

અહ� �પાના ���તુ િવધાન �ારા તેની પ�ર��થિત અને �વનમાં આવેલ પ�રવત�નોની �કૂ સા�ી �રૂ� છે.

ર�તિપ�યાની વસાહતમાં આવતા �પાના �વનને એક નવો વણાકં મળે છે. આ વસાહતમાં રોગીની સેવા માટ� આવતા મ�ભુાઈ, રમેશભાઈ અને
�ધુાબેન ઝર�નાને સમ�વી લોકોને ભીખ ન માગંવા કહ� છે. અને તેમના માટ� એક અલગ કોલોનીની બનાવી છે �યાં આવી રહ�વા લોકોને સમ�વા કહ� છે.

પરં� ું �પાને તેમનો િવ�ાસ આવતો નથી. મા� નામ કમાવવા આ�ું કર� છે, એ�ું માને છે અને તેનો િવરોધ કર� છે પરં� ું રમેશભાઈ એને શાતં �ચ�ે
સમ�વતા કહ� છે ક�......

        “માણસ એની જ�દગી, એ�ું શર�ર, એ�ું નામ પા� આપવાનો, માણસ તર�ક� �વવાનો અિધકાર આપવાનો. અમે તો ય� આદય� છે. એમાં હાડ�ું
નાખ�ું ક� �ધણ હોમ�ું એ માણસે ન�� કરવા�ું છે.”

આમ, કોઈપણ �વાથ� િવના િન�વાથ� સેવા કરવાની ભાવનાને અહ� લે�ખકાએ રમેશભાઈનાં શ�દોમાં ર�ુ કર� આપે છે.આ શ�દો �પાના �વનનો સાર
બની �ય છે. �પડપ�ીમાં તેને ભગત, ચપંા, ઝર�ના, કા�તા , મીરાં વગેર� સાથે પ�રચયમાં આવે છે. બધાની કથા અને �યથા લગભગ સરખી છે.અને
ધીર� ધીર� �પા આ બધા સાથે તેમની �યથાની ન�ક પહોચે છે.

નવલકથાના મ�યમાં મીરાના બા�ુ ભગત�ું અવસાન થતા મીરાં �પા (સાિવ�ી)ની વ�ુ ન�ક આવે છે. �યારબાદ બધા નવી વસાહતમાં રહ�વા ચા�યા
�ય છે અને �યાં �યાગરાજના ��ૃ�થુી ઝર�ના પર �ુ:ખનો પહાડ �ટૂ� પડ� છે. પરં� ુ �પા ઝર�નાને પોતાના બાળકને જ �યાગરાજની િનશાની સમ�
�વવા �ે�રત કર� છે અને વસાહતના લોકો એકબી�ના સાથ સહકારથી કોલોનીને નવો આકાર આપે છે. મીરાં પણ �વુાન થઈ �ય છે અને ભણી ગણી
હોિશયાર થઈ �કુ� છે. બી� તરફ �ધુાબેન �ારા હો��પટલનો ચા� �પાને સભંાળવા કહ� છે. મીરાં હો��પટલ માટ� ફંડ એક�ંુ કરવા એક કાય��મ કરવા
િવચાર� છે પરં� ુ તેના માટ� ઘણો ખચ� થાય એમ હતો. મીરાને િવ�ાસ હતો ક� એ થઈ પડશે અને �યાં જ આક��મક ર�તે તેને કોઈ દંપતી યા�ા માટ� એકઠા
કર�લ ચોળાયેલ નોટોની થેલી આ�મમાં આપી �ય છે. એ પૈસા ગણાતા એક લાખ �ટલા થાય છે. આમ, મીરાની ��ધાને સાચી પડતા જોઈ �ધુાબેન
�પાને જણાવે છે ક�......

        “તે મને એક વાર �� �છૂ�ો હતો ને સાિવ�ી! ક� હ�ર જો હોય તો એની �ધાણી મને ક�મ મળતી નથી.? આ રહ� તે �ધાણી સાિવ�ી”

નવલકથા �ત તરફની ગિત કરતા �ણે �પાને તેનાં ��ુય�ું ફળ મળવા�ું છે. તેવો આભાસ વાચકને થઈ �ય છે અને એક આશા�ું �કરણ �ગે છે. �
નવલકથાને અણધાય� વણાકં આપે છે. અહ� �મ મ�ંદરમાં દાન કરવાને અથ� �પાનો �દયર અ�પૂ તેની પ�ની મ�રયમ તેમજ સાથે �પાના ��ુ યશને
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લઈને આવે છે. યશ પણ હવે �વુાન થઈ ��ુો છે. અહ� �પાની ઓળખ �પાના �દયરને તેના હાથના બનેલ ઉપમાથી થઈ �ય છે. તો બી� તરફ �પા
પોતાની ઓળખ �પાવે છે. પરં� ુ �દયર�ું અચાનક આક��મક િમલન થતા �પાના અ�પૂ બધી હક�કત કહ� છે ક� તેના પિત અને સા��ુ ું ��ૃ�ુ થ�ું છે અને
આખી જ�દગી શૈલેષએ પ�ાતાપ જ કય� છે અને હાલ પોતે ભાઈની �િતમ સમયની ઇ�છાને �રૂ� કરવા ર�તિપ�યાની હો��પટલમાં દાનકરવા આવેલ છે.

અહ� તે ભાભી �પાને પોતાની સાથે ઘર� પાછા લઈ જવાની વાત કર� છે. પરં� ુ �પા સાથે જવાની નાં કહ� છે. કારણ ક� તે ��ુનાં મનમાં િપતાની છબીને
ચહ�રાવા નથી માગંતી. આ�મમાં રહ�વાનો િનધા�ર કર� છે. અહ� એક નાર�ની સેવા�િૂત� અને �વજન�હતાથ�ની સા�ાત ગ�રમા છતી થાય છે. �તે �પા
યશના લ�ન મીરાં સાથે કરાવે છે. આમ નવલકથાનો �ત મગંળાત બને છે.

પરં� ુ �તે એટ�ું કહ� શકાય ક� સમાજ � �ય��ત તરફ નાક�ું ટ�ચ�ંુ ચઢાવે છે. તેમને ��ુકાર� છે. અ�યતં �ણૃા બતાવે છે. તેઓ રોગોનો િશકાર તો બ�યા
જ છે. સાથે જ િતર�કારનાં પણ િશકાર બ�યા છે. એવા આપણા કહ�વાતા �સુ�ં�ૃત સમાજમાં માનવતાના નામે ��ુયતાવાદ સ��ય છે. �ાકં �ાકં
�સુ�ં�ૃતતા માનવતા, દયા, સહા��ુિુત, મમતા, દયા, �ેમ, વગેર�� ું અ��ત�વ ટક� ર�ું છે. આ બધાની �તીિત નામી અનામી �ય��તઓ �ારા થાય છે.

તેમાં �ધુાબેન, રમેશભાઈ, મ�ભુાઈ, �દલીપભાઈ, વગેર�નો સમાવેશ થાય છે. � આ �ુ�ઠ રોગીઓ ��યે પેમ અને સહા��ુિુત �ારા તેઓને �વન �વવા
�ગે�ું �ળૂ ત�વ ��ંુૂ પાડ� છે. એવા આ રોગી� માટ� તેઓ “�વન�ું �યૂ��કરણ” બને છે. તેમજ લાચાર અને �વજનોથી તરછોડાયેલ લોકોના �વનમાં
આશાનો દ�પ �ગટાવે છે.અને �વનના આ વરવા સ�ય તરફ અડગ રહ�ને �વન �વવાની �ેરણા �રૂ� પાડ� છે.આવા સેવાભાવી �ય��તઓ રોગીઓને
રોગ સામે પડકાર ઝીલવા �હમતં આપતા કહ� છે ક�...

“કાળ તણા વાદળને ભેદ�,
કર� ધરાને ઝળહળ....

નીજના ભા�યને પડકાર� અહ�...
ભીતર�ું કોઈ બળ ....

�વન�ું �યૂ��કરણ...”

આમ, “અણસાર”  લખવા પાછળનો લે�ખકાનો �ળૂ ઉ�ે�ય �પ�ટ છે ક�- તેઓ વાચકોની કશી મા�હતી �રૂ� પાડતા નથી. કારણ ક� જો એ�ું હોય તો
નવલકથા દ�તાવે� રચના બની �ય તે� ું નવલકથા વાચંતા જણા�ું નથી. પરં� ુ નવલકથા વાચકોના �ચ� ર�તિપ�નાં ભોગ બનેલા દદ�ઓ ��યે
સહજ અ�કંુપા જ�માવે છે. એ જ વ�� ુ લે�ખકાનાં િનમા�ણ�ું ક��� બ��ુ છે. આથી જ તેઓ ઈ�છે છે ક�, ભાવકો અને વાચકો �ારા નવલકથા વાચંતા એમના
�દયમાં અ�કંુપા �ગે તો કથાનો �ળૂ ઉ�ે�ય �ણૂ� થાય, એમ લે�ખકાનો ��ુય આશય ર�ો છે અને તે �પુેર� પાર પણ પડ�ો છે. એમાં કોઈ શકંાને �થાન
નથી.
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